
 

 بسوه تعالي

 دانطكذه پيرا پسضكي-دانطگاه علوم پسضكي و خذهات بهذاضتي درهاني کرهانطاه

 گروه فناوری اطالعات سالهت
 

                (ضطن)تشم  داًطجَيبى کبسضٌبسی فٌبٍسی اعالعبت سالهت :هخاطباى             کذگزاسی هشگ ٍ هیشّب:    عنواى درس

 ضٌجِسٍص دٍ 12تب  10 :ساعت پاسخگویي به سواالت فراگير (             (1، عملی 1واحد )تئوری   2 :)تعذادواحذ

                               1397   -1398، ًین سبل دٍم  8:15-10:15 ضٌجِ دٍٍ 14-16( اٍلضٌجِ)ّطت ّفتِ ): زهاى ارائه درس

   (2ّب ٍ الذاهبت پضضکی ) ثٌذی ثیوبسی ايج عجمِّبی س سیستن :درس و پيص نياز                 دکتش هحوذی :هذرس

 

 ّبی کذگزاسی هشگ ٍ هیشّب ٍ کبسثشد آًْب ثِ غَست عولی فشاگیشی لَاًیي ٍ دستَسالعول هذف کلي درس :

 

 اهذاف کلي جلسات : 

 هجبًی آهبسّبی هشگ ٍ هیش سا ضشح دّذ .1

 لبًَى عوَهی صهیٌِ ای هشگ سا ثب رکش هثبل ضشح دّذ .2

 بثی علت صهیٌِ ای هشگ  سا ثب رکش هثبل ضشح دّذلَاًیي  اًتخ .3

 لَاًیي اغالحی سا ثب رکش هثبل ضشح دّذ .4

 ای هشگ سا ثیبى کٌذ  عَاسؼ ثعذی ٍ سبصگبسی ثیي سي، جٌس ٍ تطخیع ثیوبس دس اًتخبة علت صهیٌِ .5

 ّبی اٍلیِ سا ضشح دّذ  ای هشگ ًئَپالسن ّبی اًتخبة علت صهیٌِ دستَسالعول .6

 ّبی ثبًَيِ سا ضشح دّذ  ای هشگ ًئَپالسن تخبة علت صهیٌِّبی اً دستَسالعول .7

 ّبی هتعذد سا ضشح دّذ  ای هشگ ًئَپالسن ّبی اًتخبة علت صهیٌِ دستَسالعول .8

 ّبی لبثل لجَل ٍ ًبهحتول سا ضشح دّذ تسلسل .9

 ّبی کشٍهَصٍهی سا ضشح دّذ  ای هشگ تت سٍهبتیسوی، ًبٌّجبسی ّبی اًتخبة علت صهیٌِ دستَسالعول .10

 ای هشگ هبّیت غذهِ ٍ عبهل خبسجی آى سا ضشح دّذ  ّبی اًتخبة علت صهیٌِ َسالعولدست .11

 ای هشگ هسوَهیت سا ضشح دّذ  ّبی اًتخبة علت صهیٌِ دستَسالعول .12

گش دس تَالی هٌجش ثِ هشگ سا ضشح  ای هشگ تطخیع احتوبلی ٍ فشؼ علت هذاخلِ ّبی اًتخبة علت صهیٌِ دستَسالعول .13

 دّذ 

 گشدًذ سا تَضیح دّذ ای هشگ ثجت ًوی اى کذ علت صهیٌِکذّبيی کِ ثِ عٌَ .14

 دستَسالعول کذگزاسی هشگ ٍ هیشّبی دٍسُ پشيٌبتبل سا ضشح دّذ .15

 کبسثشد کذگزاسی هشگ ٍ هیشّب دس آهبس سا ثیبى کٌذ  .16

 کذگزاسی عولی هشگ ٍ هیش سا اًجبم دّذ 17-24

 اهذاف ویژه به تفكيک اهذاف کلي هر جلسه:

 ش سا ضشح دّذهجبًی آهبسّبی هشگ ٍ هی    -1

a) .ضشٍست ٍ اّویت دادُ ّبی هشگ ٍ هیش سا ثیبى ًوبيذ 

b) سبثمِ تبسيخی ثجت علل هشگ سا ثیبى ًوبيذ 

c) .ضشايظ الصم ثشای دلیك ثَدى دادُ ّبی هشگ ٍ هیش سا تَضیح دّذ 



d) گَاّی فَت سا تعشيف ًوَدُ ٍ ًحَُ غذٍس آى سا ضشح دّذ 

e)  گَاّی فَت سا ثیبى ًوبيذ.فشم اجضای يک 

f) ،علت هستمین ٍ علت صهیٌِ ای هشگ سا تعشيف ًوبيذ. علل هشگ 

 لبًَى عوَهی صهیٌِ ای هشگ سا ثب رکش هثبل ضشح دّذ    -2

a)   لبًَى کلی سا دس اًتخبة علت صهیٌِ ای هشگ تَضیح دّذ 

b)  سا دس اًتخبة علت صهیٌِ ای هشگ تَضیح دّذ 1لبًَى 

c)  د اًتخبة علت صهیٌِ ای هشگ ثحث ًوبيذدس هَس 1اص عشيك هثبل ّبی اسائِ ضذُ ثشای لبًَى کلی ٍ لبًَى 

 لَاًیي  اًتخبثی علت صهیٌِ ای هشگ  سا ثب رکش هثبل ضشح دّذ -3

a)  دّذ تَضیح هشگ ای صهیٌِ علت اًتخبة دس سا2 لبًَى . 

b) دّذ تَضیح هشگ ای صهیٌِ علت اًتخبة دس سا3 لبًَى      

c) تجذيل لبًَى A  ٍB دّذ تَضیح سا. 

d) لَاًیي اثشگزاسی A ٍ B دّذ تَضیح هشگ ای صهیٌِ علت ًتخبةا دس سا. 

 لَاًیي اغالحی سا ثب رکش هثبل ضشح دّذ -4

a)  لبًَى تجذيلC .سا تَضیح دّذ 

b)  لبًَى تجذيلD .سا تَضیح دّذ 

c)  اثشگزاسی لَاًیيC  ٍD .سا دس اًتخبة علت صهیٌِ ای هشگ تَضیح دّذ 

d) تجذيل لبًَى E دّذ تَضیح سا. 

e) تجذيل لبًَى F دّذ تَضیح سا. 

f) َاًیيل اثشگزاسی E ٍ F دّذ تَضیح هشگ ای صهیٌِ علت اًتخبة دس سا. 

 ای هشگ سا ثیبى کٌذ  عَاسؼ ثعذی ٍ سبصگبسی ثیي سي، جٌس ٍ تطخیع ثیوبس دس اًتخبة علت صهیٌِ -5

a) عجبسات تفبٍت with mention of  ٍ As cause of دّذ تَضیح هشثَعِ جذٍل دس سا. 

b) عجبسات تبثیش  with mention of ٍ  As cause of دّذ تَضیح هشثَعِ جذٍل دس سا . 

c) جذٍل اص Linkage  ًوبيذ استفبدُ هشگ علل کذگزاسی ثشای 

d) ّبی آى سا ضشح دّذ سبصگبسی ثیي سي ٍ جٌس ثب تطخیع ثیوبس دس اًتخبة علت هشگ ٍ لبًَى 
 

 ّبی اٍلیِ سا ضشح دّذ  ای هشگ ًئَپالسن ّبی اًتخبة علت صهیٌِ دستَسالعول -6

a) ثذاًذ فَت ّبی گَاّی دس سا السنًئَپ اٍلیِ هَضع اّویت 

b) دّذ تَضیح سا اٍلیِ ّبی ًئَپالسن دس هشگ ای صهیٌِ علت اًتخبة لَاًیي. 

c) ُاٍل فػل دس اٍلیِ ّبی سشعبى ّبی سد ICD-10 ثذاًذ سا 

d) دّذ اًجبم سا اٍلیِ ّبی سشعبى کذگزاسی ثِ هشثَط ّبی توشيي. 

 ی ثبًَيِ سا ضشح دّذ ّب ای هشگ ًئَپالسن ّبی اًتخبة علت صهیٌِ دستَسالعول -7

a) ثجشد ًبم سا هتبستبص ضبيع ّبی هحل. 

b) دّذ تَضیح سا ديگش ّبی ًئَپالسن ّوشاُ ثِ سيِ ّبی ًئَپالسن ثِ هشثَط لَاًیي 

c) ُدّذ ضشح سا ثبًَيِ ّبی ًئَپالسن کذّبی هحذٍد. 

d) َُدّذ تَضیح سا هتبستبتیک ّبی سشعبى کذگزاسی ًح . 



e) ًوبيذ کذگزاسی سا ثبًَيِ ّبی ًئَپالسن اص ًبضی فَت هَاسد ثِ هشثَط ّبی هثبل 

 ّبی هتعذد سا ضشح دّذ  ای هشگ ًئَپالسن ّبی اًتخبة علت صهیٌِ دستَسالعول -8

a) دّذ ضشح سا هتعذد هَاضع ّبی ًئَپالسن ثِ هشثَط لَاًیي. 

b) خَى گشدى دستگبُ ّبی ثیوبسی ٍ عفًَی ثیوبسيْبی ايذص، ّبی ثیوبسی ٍ ّب ًئَپالسن ثِ هشثَط ّبی تسلسل ٍ استجبط 

 .ًوبيذ ثیبى سا

c) ًوبيذ تفسیش سا ضذُ اسائِ ّبی هثبل ثِ هشثَط کذّبی 

d) دّذ اًجبم سا هتعذد هَاضع ّبی سشعبى ثِ هشثَط ّبی توشيي. 

e) اًجبم سا خَى گشدش ّبی ثیوبسی ٍ ًئَپالسن ايذص، ّبی ثیوبسی تشکیت حبٍی فَت ّبی گَاّی ثِ هشثَط ّبی توشيي 

 .دّذ

 ًبهحتول سا ضشح دّذّبی لبثل لجَل ٍ  تسلسل -9

a) دّذ تَضیح سا هشگ علل ثجت دس لجَل لبثل غیش ّبی تسلسل . 

b) دّذ تطخیع سا هشگ علل دس لجَل لبثل غیش ّبی تسلسل . 

c) ُّبی سد ICD-10 ثشضوبسد ثبضٌذ، هشگ علت تَاًٌذ ًوی کِ سا 

d) دّذ اًجبم سا ًبهحتول ّبی تسلسل ثِ هشثَط ّبی توشيي 

 ّبی کشٍهَصٍهی سا ضشح دّذ  ای هشگ تت سٍهبتیسوی، ًبٌّجبسی یٌِّبی اًتخبة علت صه دستَسالعول -11

a) ٌِای هشگ دس تت سٍهبتیسوی سا ضشح دّذ ًحَُ اًتخبة علت صهی 

b) ٌِّبی هبدسصادی سا ثیبى کٌذ ّبی کشٍهَصٍهی ٍ ثیوبسی ای دس ًبٌّجبسی ًحَُ اًتخبة علت صهی 

c) ّبی کشٍهَصٍهی سا ضشح دّذ. یسوی ٍ ًبٌّجبسیکذگزاسی علت هشگ دس تت سٍهبت 

 ای هشگ هبّیت غذهِ ٍ عبهل خبسجی آى سا ضشح دّذ  ّبی اًتخبة علت صهیٌِ دستَسالعول -11

a) َُدّذ تَضیح سا آًْب کذگزاسی ٍ  غذهبت دس هشگ ای صهیٌِ علت اًتخبة ًح. 

b) َُدّذ تَضیح سا آًْب سیکذگزا ٍ جشاحی اعوبل پیبهذّبی ٍ عَاسؼ دس هشگ ای صهیٌِ علت اًتخبة ًح. 

c) ًوبيذ کذگزاسی سا فَق هَاسد ثِ هشثَط ّبی هثبل 

 ای هشگ هسوَهیت سا ضشح دّذ  ّبی اًتخبة علت صهیٌِ دستَسالعول -12

a) َُدّذ تَضیح سا آًْب کذگزاسی ٍ  ّب هسوَهیت دس هشگ ای صهیٌِ علت اًتخبة ًح. 

b) ًوبيذ کذگزاسی سا فَق هَاسد ثِ هشثَط ّبی هثبل 

گش دس تَالی هٌجش ثِ هشگ سا ضشح  ای هشگ تطخیع احتوبلی ٍ فشؼ علت هذاخلِ بی اًتخبة علت صهیٌِّ دستَسالعول -13

 دّذ 

a) َُدّذ تَضیح سا آًْب کذگزاسی ٍّبی احتوبلی  تطخیع دس هشگ ای صهیٌِ علت اًتخبة ًح. 

b) َُدّذ تَضیح سا آًْب کذگزاسی ٍ  گش عَاهل هذاخلِ دس هشگ ای صهیٌِ علت اًتخبة ًح. 

c) ًوبيذ کذگزاسی سا فَق هَاسد ثِ هشثَط ّبی هثبل 

 گشدًذ سا تَضیح دّذ ای هشگ ثجت ًوی کذّبيی کِ ثِ عٌَاى کذ علت صهیٌِ -14

a) گشدًذ سا ثیبى کٌذ کذّبيی کِ ثِ عٌَاى علت هشگ ثجت ًوی 

b) ای هشگ ثجت ضًَذ سا ضشح دّذ تَاًٌذ ثِ عٌَاى علت صهیٌِ علت ثجت ًطذى کذّبيی کِ ًوی 



 ی هشگ ٍ هیشّبی دٍسُ پشيٌبتبل سا ضشح دّذدستَسالعول کذگزاس -15

a) ثذاًذ سا ًبتبل پشی هیش ٍ هشگ ثشای هجضا فَت گَاّی اص استفبدُ اّویت. 

b) ثشضوبسد سا ًبتبل پشی دٍسُ فَت گَاّی اعالعبتی عٌبغش 

c) لبًَى ّبيی هثبل رکش ثب P1  دّذ ضشح سا ًَصادی هیش ٍ هشگ دس 

d) لبًَى ّبيی هثبل رکش ثب P2  دّذ ضشح سا ًَصادی هیش ٍ هشگ دس 

e) لبًَى ّبيی هثبل رکش ثب P3  دّذ ضشح سا ًَصادی هیش ٍ هشگ دس 

f) لبًَى ّبيی هثبل رکش ثب P4  دّذ ضشح سا ًَصادی هیش ٍ هشگ دس 

g) دّذ اًجبم سا ًبتبل پشی فَت ّبی گَاّی کذگزاسی ثِ هشثَط ّبی توشيي 

 کبسثشد کذگزاسی هشگ ٍ هیشّب دس آهبس سا ثیبى کٌذ  -16

a) دّذ تَضیح سا الوللی ثیي ّبی همبيسِ ثشای آهبسی ّبی دستَسالعول 

b) دّذ تَضیح سا هیش ٍ هشگ  آهبسّبی دس کیفی ّبی دادُ اّویت 

c) دّذ ضشح سا هشگ علل دّی گضاسش ثشای جذاٍل اًَاع. 

d) ًوبيذ ثیبى سا کَدکی ٍ ًَصادی ًبتبل، پشی جٌیٌی، ّبی دٍسُ هیش ٍ هشگ دّی گضاسش استبًذاسدّبی. 

e) ضوبسد ثش سا هبدساى ٍ ًَصاداى هیش ٍ هشگ دس استفبدُ هَسد آهبسی ّبی جتًس ٍ ّب هیضاى 

f) ًوبيذ هحبسجِ سا هبدساى ٍ کَدکبى هیش ٍ هشگ آهبسی ّبی ًسجت ٍ هیضاًْب 

 کذگزاسی عولی هشگ ٍ هیشّب سا اًجبم دّذ.  -17

 هنابع:

 پَس ّب، تبلیف دکتش يَسف هْذی ساٌّوبی کذگزاسی هشگ ٍ هیش ثیوبسی

 ( 3، 2، 1)جلذ  ICD-10کتبة  اخشيي ٍيشايص

 2016ساٌّوبی سبصهبى ثْذاضت جْبًی دس خػَظ کذگزاسی هشگ ٍ هیش 

 ّبی عولی سخٌشاًی، اًجبم توشيي روش تذریس:

 ICD-10ّبی  ، کتبة ش، پشٍطکتَسٍايت ثشد، کبهپیَت وسایل آهوزضي:

 سنجص و ارزضيابي 

 ساعت تاریخ  سهن از نوره کل)بر حسب درصذ( روش       آزهوى

حضور فعال در 

 کالس

اًجبم توشيي ٍ 

 پبسخ ثِ پشسص

5% /////////////////////////// //////////////////////// 

  جلسِ ّطتن  %10 آصهَى کتجی ترم آزهوى هياى 

  پبيبى تشم %60 آصهَى کتجی آزهوى پایاى ترم

  پبيبى تشم %25 کذگزاسی  آزهوى عولي

 ز دانطجو:هقررات کالس و انتظارات ا
 ثبضذ ضهی هیَس لجل اص ٍسٍد استبد ثِ کالس الحض 

 ثبضذ استفبدُ اص هَثبيل ثِ ّش عٌَاى دس کالس هوٌَع هی 

 ثبضذ. ّب جْت هغبلعِ، اًجبم تکلیف ٍ توشيي الضاهی هی هشاجعِ ثِ سفشًس 

 دانشکده: EDOنبم و امضبی مسئول       دکتر علی محمدینبم و امضبی مدیر گروه:          دکتر علی محمدینبم و امضبی مدرس: 

 تبریخ ارسبل :                            تبریخ ارسبل:                                                           11/11/1931تبریخ تحویل:     

 خیر                              تایید مدیر گروه و امضاء                          آیا طرح درس برای اولین بار تدوین شده    بله



 

 کذگزاسی هشگ ٍ هیشّب: جدول زمبنبندی درس

  10:15تب  8:15ٍ دٍضٌجِ سبعت  16تب  14ضٌجِ سبعت  :روز و سبعت جلسه                                     

 مدرس موضوع هر جلسه تبریخ جلسه

  هیش ٍ هشگ آهبسّبی هجبًی 27/11/1397 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دکتش هحوذی

 هشگ ای صهیٌِ عوَهی لبًَى 29/11/1397 2

   هشگ ای صهیٌِ علت اًتخبثی  لَاًیي 4/12/1397 3

  اغالحی لَاًیي 6/12/1397 4

 علت اًتخبة دس ثیوبس تطخیع ٍ جٌس سي، ثیي سبصگبسی ٍ ثعذی عَاسؼ 11/12/1397 5

 هشگ ای صهیٌِ

  اٍلیِ ّبی ًئَپالسن هشگ ای صهیٌِ علت اًتخبة ّبی دستَسالعول 13/12/1397 6

  ثبًَيِ ّبی ًئَپالسن هشگ ای صهیٌِ علت اًتخبة ّبی دستَسالعول 18/12/1397 7

 هتعذد ّبی ًئَپالسن هشگ ای صهیٌِ علت اًتخبة ّبی ستَسالعولد 20/12/1397 8

 ًبهحتول ٍ لجَل لبثل ّبی تسلسل 25/12/1397 9

 ّبی ًبٌّجبسی سٍهبتیسوی، تت هشگ ای صهیٌِ علت اًتخبة ّبی دستَسالعول 17/1/1398 10

  کشٍهَصٍهی

  خبسجی عبهل ٍ هِغذ هبّیت هشگ ای صهیٌِ علت اًتخبة ّبی دستَسالعول 19/1/1398 11
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